
 

ТЕРНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ПРОТОКОЛ № 44 

ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ 

ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

від “07” грудня 2021 року 

Головуючий: Кривда Ю.І. 

Присутні:  

секретар комісії: Лисоконь І.Д. 

члени комісії: Поліщук Т.А., Вовк Т.О., Осадча Ю.П., Парахоня О.Б. 

Запрошені: Ворона В.М.  

 

Порядок денний. 

 

1. Про запобігання поширенню на території Черкаської області, 

гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2, та заходи щодо посилення протиепідемічних обмежувальних 

заходів із недопущення поширення її на території  

Тернівської сільської ради 

 

Відповідно до змін, які вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 

від 9 грудня 2020 року № 1236 „Про встановлення карантину та 

запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" від 29 червня 2021 року № 677 „Деякі 

питання формування та використання сертифіката, що підтверджує 

вакцинацію від гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання 

особи від зазначеної хвороби", зокрема постановою Кабінету Міністрів 

України від 24 листопада 2021 року № 1240 „Про внесення змін до постанов 

Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 і від 29 червня 2021 р. 

№ 677" внесено зміни щодо перевезень пасажирів на міських автобусних 

маршрутах, у міському, приміському, міжміському, внутрішньо обласному та 

міжобласному сполученні, проведенні масових (культурних, спортивних, 

розважальних, соціальних, релігійних та інших) заходів, приймання 

відвідувачів у закладах культури, громадського харчування, відвідування 

закладів освіти та спортивних залів, фітнес центрів. 

Відповідно до інформації ДУ „Черкаський обласний центр контролю та 

профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України", про ситуацію 

із захворюванням на СОVІD-19, Черкаська область віднесена до «червоної» 



зони епідемічної небезпеки поширення СОVІD-19. 

За останню добу (01.12.2021) в області зареєстровано 493 нових 

підтверджених випадків коронавірусної хвороби СОVІD-19 (з них у дітей-45), 

зокрема в Черкаському районі - 322. 

За результатами щоденного моніторингу за захворюваністю на СОVІD-19, 

який проводиться фахівцями ДУ „Черкаський обласний центр контролю та 

профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України" станом на 

01.12.2021 в області зареєстровано 118 637 випадків коронавірусної інфекції. 

Одужало 101277 хворих, за останню добу 839. 

За добу лабораторно підтверджено 557 випадків СОVІD-19  у 

територіальних громадах Черкаського району - 357. Найбільше 

підтверджених випадків СОVІD-19  зареєстровано у віковій групі 40-69 років, 

смертей від цієї хвороби - 60-79 років. Найменша кількість захворювань серед 

дітей до 17 років. 

У зв'язку з ускладненням епідемічної ситуації щодо СОVІD-19 ДУ 

«Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства 

охорони здоров'я України» рекомендує: уникати скупчення людей, 

дотримуватися соціальної дистанції та правил респіраторної гігієни, 

використовувати медичні маски та антисептики. 

Відповідно до протоколу засідання засідання регіональної комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Черкаської 

обласної державної адміністрації від 02.12.2021 №27 «Про запобігання 

поширенню на території Черкаської області, гострої респіраторної хвороби 

СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та заходи щодо посилення 

протиепідемічних обмежувальних заходів із недопущення поширення її на 

території області», протоколу комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій Черкаської районної державної адміністрації від 

03.12.2021 №29 «Про запобігання поширенню на території Черкаської 

області, гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2, та заходи щодо посилення протиепідемічних обмежувальних 

заходів із недопущення поширення її на території району», комісія 

вирішила: 

 

1. Рекомендувати старостам старостинських округів та працівникам 

Тернівської сільської ради, керівникам закладів освіти, культури, бібліотек, 

суб'єктів господарювання незалежно від форми власності, в межах 

компетенції, взяти до уваги та забезпечити: 

безумовне виконання на території сільської ради обмежувальних 

протиепідемічних заходів, передбачених постановою Кабінету Міністрів 

України від 09.12.2020 № 1236 „Про встановлення карантину та 

запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами, зокрема постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.11.2021 № 1240 „Про внесення змін до 

постанов Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 і від 29 

червня 2021 р. № 677"; 



наказу Міністерства охорони здоров'я України від 04.10.2021 № 2153 

„Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники 

яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням", який 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.10.2021 за № 1306/36928 та 

набирає чинності з 08.11.2021, щодо обов'язкової вакцинації визначених 

зазначеним наказом професій та відсторонення від роботи працівників у разі 

відмови або ухилення від обов'язкового проведення профілактичного 

щеплення проти гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, за відсутності абсолютних протипоказань до 

проведення таких профілактичних щеплень; 

щоденну оцінку епідемічної ситуації на території відповідних 

адміністративно-територіальних одиниць та вжиття дієвих заходів 

стримування значного поширення СОVІD-19; 

збільшення кількості тестувань методом полімеразно-ланцюгової реакції 

та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2; 

 контроль за дотриманням критеріїв госпіталізації пацієнтів з СОVІD-19 

шляхом неухильного виконання галузевих стандартів організації надання 

медичної допомоги хворим на СОVІD-19; 

проведення широкого інформування та роз'яснювальної роботи серед 

населення щодо встановлених протиепідемічних заходів та обмежень для 

відповідного рівня епідемічної небезпеки, а також обов'язкового їх 

дотримання підприємствами, установами, організаціями, їх посадовими 

особами, фізичними особами. 

2. Рекомендувати старостам старостинських округів та працівникам 

Тернівської сільської ради, керівникам закладів освіти, культури, бібліотек, 

суб'єктів господарювання незалежно від форми власності, в межах 

компетенції, забезпечити виконання вимог постанови Кабінету Міністрів 

України від 09.12.2020 № 1236 „Про встановлення карантину та 

запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" та змін внесених постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.11.2021 № 1240, зокрема: 

в абзаці 1 підпункту 8 пункту 2² : 

„здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів 

автомобільним транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських 

автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, в електричному 

транспорті (тролейбус), залізничному транспорті, у міському, приміському, 

внутрішньообласному та міжобласному сполученні, в кількості більшій, ніж 

сукупна кількість місць для сидіння та 50 відсотків місць для стояння, що 

передбачена технічною характеристикою транспортного засобу визначена в 

реєстраційних документах на такий транспортний засіб". 



у пункті 3: 

підпункти 6 і 7 викласти в такій редакції: 

„6) масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, 

релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних та інших) 

заходів, крім проведення атестації здобувачів у формі єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту (виключно з апробаційним проведенням єдиного 

державного кваліфікаційного іспиту) і тестових екзаменів ліцензійних 

інтегрованих іспитів „Крок" (далі - атестація здобувачів), проведення заходів з 

оцінювання якості освіти (пробного зовнішнього незалежного оцінювання, 

зовнішнього незалежного оцінювання, вступних випробувань із 

використанням організацШно-технологічних процесів здійснення зовнішнього 

незалежного оцінювання тощо), проведення яких належить до завдань 

Українського центру оцінювання якості освіти та його регіональних 

підрозділів (далі - заходи з оцінювання якості освіти), проведення офіційних 

спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану 

фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних 

ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів за умови 

дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і 

протиепідемічних заходів та здійснення обов'язкового щоденного контролю за 

станом здоров'я учасників; 

7) приймання відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури та 

приймання відвідувачів іншими суб'єктами діяльності у сфері культури;" 

підпункт 11 викласти в такій редакції: 

„11) приймання відвідувачів суб'єктами господарювання, які провадять 

діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), 

крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням 

адресної доставки замовлень та замовлень на винос;" 

підпункт 15¹ викласти в такій редакції: 

„15) відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім здобувачів 

дошкільної освіти, учнів спеціальних закладів освіти та 1-4 класів закладів 

загальної середньої освіти, а також крім закладів освіти, в яких усі допущені 

до роботи в закладі працівники мають документ, що підтверджує отримання 

повного курсу вакцинації; або виданий в установленому Міністерством 

охорони здоров'я України порядку документ, що підтверджує отримання 

однієї дози дводозної вакцини від СОVІD-19, включеної Всесвітньою 

організацією охорони здоров'я до переліку дозволених для використання в 

надзвичайних ситуаціях (далі - документ, що підтверджує отримання однієї 

дози дводозної вакцини), який може бути застосовано протягом 30 днів від 

дати введення дози; чи міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний 

сертифікат, що підтверджує вакцинацію від СОVІD-19 однією дозою дводозної 

вакцини (жовті сертифікати) або однією дозою однодозної вакцини чи двома 

дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою 

організацією охорони здоров'я до переліку дозволених для використання в 



надзвичайних ситуаціях, або одужання особи від зазначеної хвороби; або 

виданий в установленому Міністерством охорони здоров'я порядку висновок 

лікаря щодо наявності абсолютних протипоказань до вакцинації проти СОVІD-

19 (далі - медичний висновок про наявність протипоказань до вакцинації 

проти СОVІD-19);" 

підпункт 17 викласти в такій редакції: 

„17) приймання відвідувачів у спортивних залах, фітнес-центрах, 

басейнах, крім спортсменів національних збірних команд України та їх 

тренерів за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних 

заходів;" 

абзац І підпунктів 22 і 23 після слів „документа, що підтверджує 

отримання однієї дози дводозної вакцини" доповнити словами і цифрами 

„який може бути застосовано протягом 30 днів від дати введення дози"; 

останній абзац після слів „документа, що підтверджує отримання однієї 

дози дводозної вакцини" доповнити словами і цифрами „який може бути 

застосовано протягом 30 днів від дати введення дози". 

у пункті 35: 

. підпункт 5 викласти в такій редакції: 

„5) приймання відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури та 

приймання відвідувачів іншими суб'єктами діяльності у сфері культури;" 

підпункт 7 викласти в такій редакції: 

„7) проведення всіх масових (культурних, спортивних, розважальних, 

соціальних, релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних 

тематичних та інших) заходів, крім офіційних спортивних заходів, включених 

до Єдиного календарного плану фїзкультурно-оздоровчих та спортивних 

заходів України- та матчів командних ігрових видів спорту професійних 

спортивних клубів без глядачів за умови дотримання учасниками таких 

заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення 

обов'язкового щоденного контролю за станом здоров'я учасників, заходів з 

атестації здобувачів, заходів з оцінювання якості освіти; 

підпункт 10 викласти в такій редакції: 

„10) відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім здобувачів 

дошкільної освіти, учнів спеціальних закладів освіти та 1-4 класів закладів 

загальної середньої освіти, а також крім закладів освіти, в яких усі допущені 

до роботи в закладі працівники мають документ, що підтверджує отримання 

повного курсу вакцинації; чи міжнародний, внутрішній сертифікат або 

іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від СОVІD-19 однією дозою 

однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), 

які включені Всесвітньою організацією охорони здоров'я до переліку 

дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, або одужання особи 

від зазначеної хвороби; або медичний висновок про наявність протипоказань 

до вакцинації проти СОVІD-19"; 



у пункті 7: 

абзац двадцять четвертий після слів „документ, що підтверджує 

отримання однієї дози дводозної вакцини" доповнити словами і цифрами 

„який може бути застосовано протягом 30 днів від дати введення дози". 

абзац тридцять п'ятий після слів „документ, що підтверджує отримання 

однієї дози дводозної вакцини" доповнити словами і цифрами „який може 

бути застосовано протягом 30 днів від дати введення дози". 

У додатку до Порядку формування та використання сертифіката, що 

підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або 

одужання особи від зазначеної хвороби, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 29.06.2021 № 677: 

таблицю 4 викласти у новій редакції; 
пункт 1 таблиці 5 викласти у новій редакції. 

3.  Керівнику робочої групи (начальнику служби у справах дітей) Вороні 

Володимиру Михайловичу: 

забезпечити роботу робочої групи щодо моніторингу дотримання 

обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених для „червоного" 

рівня епіднебезпеки поширення гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, 

зокрема щодо контролю наявності документів, що підтверджує отримання 

повного курсу вакцинації; чи міжнародний, внутрішній сертифікат або 

іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від СОVІD-19 однією 

дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені 

сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров'я до 

переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, або 

одужання особи від зазначеної хвороби; або медичний висновок про наявність 

протипоказань до вакцинації проти СОVІD-19"; 

про проведену роботу до 10.00 щоп'ятниці, на період „червоного" рівня 

епідемічної небезпеки, інформувати комісію з питань ТЕБ та НС Черкаської 

районної державної-адміністрації. 

4.  Старостам старостинських округів забезпечити широке інформування 

населення (у засобах масової інформації, соціальних мережах) про 

встановлення на території району додаткових обмежень, у тому числі щодо 

перевезень у транспорті. 

 

Сільський голова,   

голова комісії                                                                           Юрій КРИВДА  

 

Секретар комісії                                                                       Ірина ЛИСОКОНЬ     

 


